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LaGranVia absorbeix els
busos de la rondaUniversitat

DAVID GUERRERO
Barcelona

Elsorolldelsautobusosaturatsa la
ronda Universitat ha deixat pas al
martell hidràulic que aixeca la vo
rera on fins fa dos dies s’agafaven
autobusos cap a Manresa, Olesa o
Vilanova i la Geltrú, entre altres
destinacions. Les obres d’amplia
ciódevoreresenaquestcarrerhan
suposat l’expulsió d’uns busos
interurbans que ja no tornaran al
lloc en la seva gran majoria. Un
60% es quedaran en un emplaça
ment no molt llunyà que els acull
desdedilluns.
El tramcentral de laGranVia és

on s’han redirigit lamajoriadecir
culacions, cosaqueespotconside
rar una victòria de les companyies
d’autobusos davant els plans ini
cialsdel’AjuntamentdeBarcelona
i laGeneralitat,queelsproposaven
detraslladarseal’estaciódelNord
i de Sants.Després de llargues set
manes de negociacions, la solució
aplicadaésunavia intermèdiaque
sembla que satisfà totes les parts.
Els veïns de ronda Universitat
s’han deslliurat de l’estació a l’aire
lliure en què s’havia convertit el
seu carrer, i els usuaris dels busos
continuen tenint parada enun lloc
cèntricdelacapitalcatalana,sense
haver de sumar més transbor
damentsenunaltremitjàdetrans
port per fer els desplaçaments
diaris.
SiésmillorlaGranViaolaronda

Universitat, va a gustos, i encara
és aviat per valorarho. La princi
pal por va relacionada amb alguns
ajustos horaris que porta els usua
ris a arribar abans, per si de cas,

aquests primers dies. A la vorera
central de la Gran Via, mentre es
peren el bus exprés que connecta
el centre de Barcelona amb Sant
Pere de Ribes, dos joves busquen
els pros i els contres al canvi d’ubi
cació.Unadiuquearaelllocperes
perarésméstranquil iespaiós, l’al
tra responque trobarà a faltar l’es
tonaques’entreteniaenunabotiga
pròxima si arribava abansd’hora a
laparada.Laprimeratrigacincmi
nutsmés fins a la parada deFerro
carrilsquefaservirperfinalitzarel
seu recorregut; la segona s’estalvia
cincminutsapeufinsal seu llocde
feina situat a l’Eixample. “Més o
menyséselmateix”, conclouen.
El diàleg entre les dues reque

reix un cert esforç, ja que el tràfec
constant del tercer carrer amb
méstrànsitdelaciutat–deixantles

rondes al marge– fa impossible
mantenirunaconversa sensealçar
la veu. Els interrompun altre viat
gerhabitualdela líniaquehatrigat
unaestonaa trobar laparadanova.
Quanvabaixar almatí encara ana
va amb els ulls mig tancats i no
recordavaaquinaalturadelaGran
Viaera laparada.Defet, expliquen
queaprimerahoraelconductorva
haver d’anar fins al final de l’au
tobús informant que aquest era el
noufinaldeparadaapartird’ara.A
més d’un l’ha agafat per sorpresa,
coméshabitualambaquestamena
decanvisdurantelsprimersdies.
Igual que a la ronda Universitat

prèvia a la reforma, la Gran Via ha
estès el doble carril bus per faci
litar lescoses.Jafuncionavadesde
fa anys entreplaçaEspanya i plaça
Universitat, i aras’haallargat finsa

Marina,demaneraqueunautobús
pot estar aturat el temps que ne
cessiti mentre els passatgers pu
gen i baixen sense afectar la resta,
que disposen del segon carril ex
clusiu per circular sense interrup
cions.
Amés, s’haoptat per repartir les

parades al llarg de l’avinguda en
lloc de concentrarles en un lloc
concret.Les líniesexprésdediver
sos municipis del Garraf tenen la
novaparadaa l’alturad’Aribau; les
de Manresa, Abrera i Olesa de
Montserrat paren a prop de Bal
mes, i elsbusosnoexprésdeVilas
sar de Dalt, Premià de Mar i Ca
brilsho fana l’alturadePauClaris.
“La solució executada és la bona,
s’han atès les reclamacions”, cele
bra Àlex Gilabert, membre de la
juntadeFecav, la patronal del sec
tor.“Haestatunllarganydetreball
conjunt”, reconeix la regidora de
Mobilitat, Rosa Alarcón, que des
taca“lapossibilitatdecréixerenel
servei a partir d’ara, una qüestió
impossible si continuavena laron
daUniversitat”. Allà només hi tor
narandues línies deCastelldefels i
duesd’exprésdeMataró, ressitua
des mentre durin les obres a les
placesUniversitatiCatalunya,res
pectivament.c
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Lamajoria de línies
han estat ressituades
en el tram entre
Aribau i Pau Claris
permantenir una
parada al centre

Barcelona impulsaun
‘hub’dedesenvolupament
sostenibleurbà
REDACCIÓ Barcelona

El desenvolupament sostenible
de les ciutats a través de les
noves tecnologies digitals és
un dels camps en què es vol
posicionar Barcelona a escala
global. En aquest sentit, Bar
celona Tech City, l’associació
privada que vertebra l’ecosiste
ma tecnològic a la capital cata
lana, ha acordat amb el Col∙legi
d’Arquitectes de Catalunya i
amb l’Institut d’Arquitectura
Avançada de Catalunya (IAAC)
promoure la creació d’un hub
que impulsi la investigació en

aquest àmbit i atregui talent i
inversions, dinamitzi l’empre
nedoria i contribueixi a millo
rar la competitivitat del teixit
empresarial. L’objectiu, segons
van explicar ahir les tres enti
tats, és formar “el pol d’innova
ció urbana més important del
sud d’Europa”.
Els promotors del nou hub

van subratllar el seu interès per
establir “un marc de col∙labora
ció per impulsar la innovació
ecològica i digital en l’àmbit de
la transformació urbana”. L’ac
tivitat inclourà tot el que estigui
relacionat amb l’urbanisme, les

infraestructures, la mobilitat,
l’habitatge, la construcció, la
salut urbana, el big data i l’ali
mentació a partir d’aplicacions
com la robòtica o el desenvo
lupament de nousmaterials per
a l’edificació i de sistemes ener
gètics que ajudin l’autosufici
ència urbana, entre altres eines.
La iniciativa, que forma part

del projecte Urban Tech Cam
pus del Barcelona Tech City,
també pretén sumarhi les ad
ministracions públiques, a més
d’altres organitzacions, així
com empreses, entitats i pro
fessionals. A més, segons van
destacar els impulsors, es tracta
d’un projecte que s’emmarca en
les iniciatives identificades per
la Generalitat de Catalunya per
optar als fons europeus per a la
recuperació.
Amb aquesta iniciativa també

es pretenen impulsar pro
grames d’educació, a través
d’un centre internacional per a

l’educació avançada, i la recer
ca vinculada a l’impacte de les
tecnologies de la informació i la
transformació ecològica de les
ciutats, cosa que inclourà, entre
altres elements, un gran labora
tori de fabricació digital.
El nou hub es podrà integrar a

la xarxa d’entitats existents o
crear, com ara la Fab Lab Net
work, la xarxa de conferències i
exposicions dels col∙legis pro
fessionals i noves potencials
xarxes d’àmbit estatal i inter
nacional, com la del programa
New European Bauhaus, amb

què ja està en contacte la ini
ciativa.
Els promotors d’aquest pro

jecte ja busquen edificis a Bar
celona o a l’àrea metropolitana
per acollir la iniciativa, que cal
culen que requerirà d’una su
perfície de 25.000 metres qua
drats. El hub formarà part de
l’Urban Tech Campus de Bar
celona Tech City, actualment
integrat pel Pier01, ubicat al Pa
lau deMar, que és la seu de l’en
titat, i el Pier03, situat als Por
xos d’en Xifré.
Barcelona Tech City treballa

per posar en marxa el Hub Fin
tech, que s’instal∙larà a l’edifici
de la Borsa de Barcelona del
passeig de Gràcia i que es con
vertirà en el Pier05. També el
Hub de Salut, que s’obrirà al
numero 26 de la Via Laietana.
De de cara al futur l’associació
preveu altres iniciatives sem
blants en àmbits com la mobili
tat, l’sportech o el retail.c

La solució final
satisfà les parts
implicades: usuaris,
companyies de serveis
interurbans i veïns
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Un dels autobusos exprés deMonbus que ha traslladat la parada a la Gran Via

Elspromotors,
BarcelonaTechCity,
elCol∙legid’Arquitectes
i l’IACC, jabusquen
edificiperala iniciativa

Canvi imminent al lateral
]El lateral de la Gran Via
canviarà la manera de fun
cionar per als conductors
al llarg d’aquesta setmana.
Entre plaça Espanya i el
carrerMarina s’establiran
una sèrie de girs obligatoris
per evitar que el lateral
sigui utilitzat com a via de
pas per travessar l’avingu
da. Qui vulgui ferho, haurà
d’utilitzar el tronc central
i deixar el lateral només per
als que es desviaran. Passa
rà el mateix als laterals de
la Diagonal entre Francesc
Macià i passeig Sant Joan

en tots dos sentits. Les
obres van començar dilluns
a la nit, però la pluja va
impedir de pintar la nova
senyalització a l’asfalt. Al
guns senyals sí que s’han
col∙locat ja, però encara
estan tapats. Si el temps
permet treballar en horari
nocturn, s’aniran introduint
els canvis de manera pro
gressiva al llarg d’aquesta
setmana. La Guàrdia Ur
bana farà una campanya
divulgativa durant els pri
mers dies per explicar els
canvis als afectats.


